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”Det är saligare att
giva än att taga”

Senaste nytt från
Breviks natur

V

i närmar oss julen varken vi vill eller inte. Julen är ändå en
positiv högtid, som för de flesta betyder mycket för familjen,
barnen och släkten.

Och det finns ingen annan högtid då vi ger varann fler presenter, i julens fall julklappar. Vi visar varandra en generositet som är
enastående. Och vi vill att alla ska må bra och vara trygga.
Tänk att det också är villaägareföreningens vilja! Vi vill ha ett tryggt
boende, vi vill att alla ska må bra. Vi vill inte drabbas av inbrott, skadegörelse och stölder. Vi vill ha en trygg trafikmiljö. Så ett medlemskap i
villaägareföreningen är en julklapp som kommer alla till godo, för om
föreningen kan hjälpa till att skapa en tryggare miljö, förhindra brott
etc, så är väl det en fin present?
De senaste åren har alla föreningar fått uppleva att antalet medlemmar minskat. Även vår förening, men de senaste åren ligger antalet
medlemmar ganska still. Vi har 55 procent av hushållen i vårt område
som medlemmar, så det är ganska bra, men helst skulle vi vilja ha flera.
En stark och stor förening har inverkan på stadens beslut. Vi kan förhindra det vi inte gillar, vi kan trycka på för det vi vill ska genomföras.
Jag har många gånger påpekat vilka resultat vi har uppnått när det
gäller naturfrågorna. I detta nummer av Nya Meddelanden kan du läsa
om några av de åtgärder som vi tillsammans med ett gott samarbete
med staden fått igenom. Och några av de saker som kommer att ske
framgent.
Vi arbetar för att få paketutdelningen från PostNord tillbaka till
Hemköp Brevik (se artikel här intill). Vi håller koll på byggen och exploateringar i vårt område (Villa Brevik och Breviks förskola är två av
dessa). Vi håller historien levande (läs om Villa Krångelberga i detta
nummer).
Och vad gäller trafiken finns det artiklar både om busstrafiken (vi
skickade en begäran om förlängning av busslinje 201 via Brevik till Gåshaga) och en artikel om båttrafik från Gåshaga. Och Lidingöbanan
utökar vagnparken med två vagnar för att kunna köra 5-minuterstrafik.
Många har säkert märkt att väntetiderna vid järnvägsövergången
vid Skärsätra har blivit kortare. För en tid sedan var tiden då bommarna var nedfällda ibland onödigt långa, och var det möte vid Skärsätra station hann bommarna knappt upp förrän de fälldes ned igen.
Efter att vår villaägareförening påpekade problemet, har SL sett över
det och minskat bomtiderna, vilket gör att trafiken flyter mycket bättre.
Fortfarande kan köerna
ringla sig långa bort mot
Mölna vissa morgnar, men
bättre har det ändå blivit.
Med det vill jag önska er
en God Jul och
ett Gott Nytt År!

Christer
Åkerhielm
Ordfrande
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Nu har staden, genom entreprenören
Naturskog AB, börjat restaurera den gamla
ängsmarken vid Brevikshamnen och vid Svandammarna. Det handlar om slåtter av all vass,
som har växt till alltför bra. Det är ett av resultaten av de naturvandringar föreningen genomför med representanter från staden.
Foto den 20 november: Johan Ahlbom

Styrelsen 2019/20
Vid årsmötet i april 2019 omvaldes de flesta i styrelsen enligt nedan. Anders Wikman är ny ledamot efter Jonas Ågrup.
Anders Wikman var tidigare en av två i valberedningen. Han efterträds nu av Margareta Curvall. Sten Edholm är den andre i valberedningen,
och han är sammankallande. Föreningens revisorer heter Anders Ahlqvist och Torgny Wingbro.
Revisorssuppleanter är Jonas Wahlström och
Monette Edholm.
Om du vill prova på att vara med i styrelsen är
du välkommen att höra av dig.

Christer
Åkerhielm
ordförande

Johan
Ahlbom
vice ordförande

Håkan
Helander
kassör

Birgitta
Sjöberg
huvudombud

Johanna
von Schoultz
kvartermästare

Andreas
Lindberg
redaktör

Robert
Nordstrand
suppleant

Anders
Wikman
suppleant

Dags att betala,
även med swish!

Nu är det dags att betala med-lemsavgiften för 2020 på endast
100 kr. Tillsammans med denna
tidning finns ett brev och inbetalningskort. Ditt medlemskap betyder mycket för vår verksamhet. Sätt
in på pg nr 150 48-2 eller swisha 100
kr till 123 253 55 99. Skriv ditt namn
och gatuadress. Tack!

Elisabet
Bergknut
sponsring
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Namninsamlingen
gav 1 300 påskrifter

U

nder en månad (maj) låg
det namninsamlingslistor
utlagda i Hemköp i Brevik
för att få paketutlämningen
tillbaka. Hur gick det och vad händer?
Namninsamlingen gav hela 1 300
påskrifter, vilket måste anses som väldigt mycket, med tanke på att listorna
bara låg ute i en månad och att det bor
3 800 personer i Högberga och Brevik.
Tanken är att låta ICA i Käppala
behålla sin paketutlämning, men
avlasta den med de paket som är
adresserade till Högberga och Brevik.
Det är ofta långa köer, särskilt nu till jul,
vilket har gjort att Käppala har infört
nummerlappar. För äldre kan det vara
svårt att ta sig med Lidingöbanan till
Käppala och bära tunga paket.
En skrivelse gjordes i våras, men
PostNords svar var inte tillfredsställande. Man skriver att kunderna är
nöjda med servicen i Käppala, men
kommenterar inte att det finns 3 800
Breviksbor som inte alls är nöjda.
Att paket levereras till paketombud
som ligger 2–3 km bort (5 km båda
vägar), som Käppala, skapar givetvis
tidspillan och besvär och ökad miljöbelastning. PostNord som är ett statligt företag borde ta hänsyn till att
medverka till att sänka koldioxidutsläppen enligt Parisavtalet.
Enligt undersökningsföretaget
TrustPilot anser 93 procent av
svenskarna att PostNord gör ett
mycket dåligt jobb. Bara 3 procent är
nöjda. Ganska svårslaget. Borde man
inte försöka tillmötesgå kundernas
önskemål? I vårt förslag skulle det
enda omaket bestå i att PostNord får
leverera respektive hämta paket till
två utlämningsställen, varav det ena
(Brevik) ligger på vägen till det andra.
Villaägareföreningen agerar
nu i frågan och har tagit hand om
namnlistorna. De ska överlämnas till
rätt ansvarig på PostNord vid tillfälle.
Föreningen har gjort en ny skrivelse
som skickats till PostNord för att få
en dialog till stånd där syftet är att få
posten tillbaka. Ett utdrag ur brevet
finns här intill.

Paketutlämningen i ICA Käppala. Ingen ovanlig syn med många på kö, alla med
kölappar i näven, väntande på sin tur. Foto: Hampus Trotzig.

Till PostNord				oktober 2019

Bakgrund
I samband med byte av livsmedelshandlare i Breviks centrum i september
2015, flyttade PostNord paketutlämningen till ICA Supermarket i Käppala.
Den nya ägaren till Hemköp i Breviks centrum är idag väletablerad, mycket
framgångsrik entreprenör som gärna vill ha tillbaka rollen som ombud för
PostNord. Det har under lång tid framförts återkommande kritik mot flytten
från missnöjda Högberga- och Breviksbor.

Dagsläge
I egenskap av ordförande i Högberga-Breviks villaägareförening har jag sonderat om ICA Supermarket-handlaren i Käppala vill minska ner sin paketutlämning. Idag är han ombud för ett flertal logistik-företag för stadsdelarna
Käppala-Gåshaga (5 500 invånare), Brevik-Högberga (3 800 invånare)
stadsdelar på södra Lidingö. Men han ser att all trafik till sin butik är bra och
behåller därför även Högberga-Brevik-kunderna. Detta trots att många BrevikHögberga-bor är missnöjda med att de måste åka längre och ofta köa för
PostNords paketutlämning hos ICA Käppala.
Men villaägareföreningen har undersökt åsikterna bland de 3 800 som
bor i vårt område. Drygt 30 procent (1 300 st) har skrivit på protestlistor mot
att PostNords paketutlämning flyttades till ICA Käppala med uppmaningen till
PostNord att åter lämna ut paket hos Hemköp i Breviks centrum. Vi har dock
ännu inte agerat annat än att söka dialog om saken med PostNord.

Förslag
• Återför pakethanteringen för Högberga- och
Breviksområdena till Hemköp Brevik.
• Låt pakethanteringen för Käppala- och
Gåshagaområdena vara kvar i ICA Käppala.
Bästa hälsningar,
Christer Åkerhielm
Ordförande i Högberga-Breviks villaägareförening
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Röjningar och slåtter
Lidingö stad har under september månad låtit utföra omfattande röjnings- och slåtterarbeten i Brevik. Det är åtgärder som uppskattas mycket av Breviksbor och andra. Hela
strandparken mellan Breviks båtklubb och Villa Högudden
har röjts och slagits, och nu möts man återigen av en fin
öppen slänt mot sjön.
Man har sedan fortsatt med röjningar på ”Kyssarnas kulle”
mellan båthamnen och Piratparken. Kullen som var kraftigt igenväxt blir nu öppen och fin. Samtidigt har man sparat
grupper av träd och buskar inte minst för djurlivets skull.

Västra Alléns lindar, som sköts exemplariskt av staden, har
stamkvistats även i år.

På ”Kyssarnas kulle” vid Brevikshamnen har man slagit gräset
och röjt bort sly. Kullen som var kraftigt igenväxt blir nu öppen
och fin.

På planeringsstadiet ligger ett antal naturvårdsåtgärder. Det
är åtgärder som överenskommits mellan staden och Villaägareföreningen. Fler av de gamla björkarna i Olympialunden
ska bytas ut, troligtvis nästa höst. Svandammarna ska öppnas upp och göras mer tillgängliga för Breviksborna. Till att
börja med blir det slåtter av strandkanterna i den norra dammen. Den södra lämnas mer ifred för fågellivet. Den igenvassade ängsmarken mellan Svandammarna och båtklubbens
bockgård ska börja slås igen (se sid 2). Sly i strandkanten på
Badhusparken ska röjas bort.

På ett gammalt vykort från början av 1900-talet ser man till
höger Svandammarna med en liten bro och en fin paviljong. Så
stiligt kanske det inte blir nu igen, men många tycker det vore
roligt om man såg vattenspeglarna.
Vid utkörningen av ris och grenar använde sig entreprenören
av en mindre skogsmaskin som inte gör skador på marken.

De nya björkarna som nyplanterades i Olympialunden i
november förra året har alla klarat sig bra i sommar. De har
vattnats regelbundet genom så kallade vattensäckar.
Ängsmarker och dikesrenar har slagits ett antal gånger
under säsongen. Bonden på Elfviks gård slog Breviksängarna i juli och bärgade höet som man nu utfodrar gårdens
djur med.
Västra Alléns lindar har stamkvistats i sommar, i enlighet
med stadens ambitiösa skötselprogram.
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En vacker fristående ek
vid korsningen Trädgårdsvägen och Drabantvägen
ska röjas fri under kronan.
Dessutom planeras slyröjning mellan järnvägen och
Södra Kungsvägen vid Drabantvägen.
Den lilla förvildade lindallén mellan övre delarna
av Hövdingevägen och Drabantvägen har stamkvistats och
hamlats.
Text och nya foton: Johan Ahlbom

Nya Meddelanden • höst 2019

Badhusparken

– gammalt Breviksnamn återupptäckt

Badhusparken har nu återfått sitt ursprungliga namn.

Den lilla parken mellan Klövervägens vändplan och Piratparken har länge saknat ett namn, trodde vi. Men nu har
vi återupptäckt att parken heter Badhusparken. Uppgiften
finns i en broschyr om Breviks exploatering från början av
1900-talet.
Namnet kommer av att strax utanför stranden låg Breviks kallbadhus. Kallbadhuset inrymmer en spännande historia, dels var det ritat av den kände arkitekten Ferdinand
Boberg och dels utgjorde det platsen för bråd död! Denna
spännande historia får ni så småningom läsa mer om i villaägareföreningens kommande bok…
Text och nya foton: Johan Ahlbom

Brevik på ett vykort från 1910-talet. Bilden tagen från sjösidan.
Till vänster ses vänthuset på Breviks centralbrygga och till höger
kallbadhuset, båda ritade av Ferdinand Boberg. I mitten står två
flaggstänger som markerar slutet på Stora Allén. Precis till höger
om vänthuset på Centralbryggan ses taket på den lilla väntpaviljongen som finns kvar än idag. Längst upp till höger i bild ses Breviks
herrgård, som revs på 1980-talet.

Namntävling: Döp en allé!
I Brevik finns gott om alléer. En av dem är kanske något
okänd och har inget namn. Ännu. Den ligger parallellt
med Södra Kungsvägen, mellan Hövdingevägen och
Drabantvägen.
Förr fanns här en väg som ledde från Breviks herrgård mot Käppala. Nu har vägen växt igen. Vissa år
håller allén också på att växa igen. Men villaägareföreningen har koll på allén och påminner staden när
den börjar bli för vildvuxen. Så har vi gjort helt nyligen
och kort efter att denna bild togs blev det en frisering.
När vi talade med staden om detta senast frågade
de vad allén heter och det var det ingen som visste.
Därför utlyser vi nu en namntävling på vad allén ska
heta.
Det har redan kommit in två förslag: Det ena är Drabantallén, vilket är ganska naturligt. Ett annat är Skomakarallén, eftersom det fram till 1940-talet låg ett litet
hus i ena änden av allén där det tidigare drivits skomakeri. Kom in med ditt förslag.
Skicka det till andreas@ifkmedia.se.

Allén utan namn ligger mellan Hövdingevägen och Drabantvägen,
precis till vänster om Hemköp.
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Vägar i Brevik
rustas upp
Under några intensiva dagar i september rustades
ett antal vägavsnitt upp i Brevik. I korsningen Högbergavägen och Saltsjövägen lades ny asfalt, likaså
på Klövervägen och på gång- och cykelvägen vid Piratparken nära Brevikshamnen.
Klövervägen anlades som grusväg i början av 1900-talet
och asfalterades efter mitten av nämnda sekel. Men nu var
vägbanans asfalt ohjälpligt skadad och sprucken. Stadens
entreprenör dök upp med ett helt ”tåg” av fräsmaskiner, sopmaskiner, vältar, asfaltbilar och asfaltläggare.
Klövervägen låg med i stadens löpande asfalteringsplane-

ring, medan beläggning av ”Piratvägen” har initierats av
villaägareföreningen.
Entreprenören Peab använder ECO-Asfalt som framställs
med koldioxidneutral bioolja.
– Samma höga kvalitet, bara mer klimatsmart, säger
man på Peab. Med ECO-Asfalt minskar vi klimatpåverkan
och naturresurser sparas. ECO-Asfalt kan helt ersätta
konventionell varmtillverkad asfalt i alla typer av arbeten,
exempelvis högtrafikerade vägar, flygfält, industriplaner,
hamnar, gator och cykelbanor.
Text och foto: Johan Ahlbom

Den gamla asfalten fräses och gruset körs bort med lastbil.

Klövervägens vändplan asfalteras snabbt och elegant. ”Här
blir perfekt för ungarna att åka skateboard”, säger en pappa i
en grannfastighet.

Maskinparken är omfattande för ett sådant här projekt, och
många personer är inblandade. Vägbanan på Klövervägen var
i väldigt dåligt skick.
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Här har hela ”tåget” med asfaltmaskiner nått gång- och
cykelvägen förbi Piratparken.
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Bästa sätten att
undvika inbrott
Trots att vår vaksamhet mot
inbrottsrisken ökar över tiden,
säkerheten i våra bostäder
förbätt-rats, grannsamverkan
etablerats, drabbas då och då
föreningens villaägare av inbrottsförsök och fullbordade
inbrott, stölder av trädgårdsredskap liksom stölder ur bilar. Senast
nu under sommaren 2019 drabbades husägare på Östra Allén,
Klövervägen och Bovetevägen. Vi
är således inte förskonade från att
råka ut för inbrott och stölder, ofta
med förödande konskenser för de
drabbade.
Inbrott i bostäder (både villa och
lägenheter) på Lidingö har dessvärre
ökat något under september och
oktober 2019 i förhållande till samma
period 2018. Det är dock färre inbrott
än under åren 2015–2017.
Tjuvar rekar oftast ett område
innan de slår till och de har sina knep
för att inte väcka uppmärksamhet,
exempelvis som hantverkare som
åker omkring i firmaliknande bilar.
De undersöker om bostaden har
varit obebodd en längre tid, om brevlådan är full, är lamporna tända, och
om bostaden har larm eller säkerhetsdörrar och -fönster.
De flesta inbrotten sker på dagen
under årets mörkaste månader och
det vanligaste är att tjuven tar sig in
genom att bryta upp ett fönster eller
altandörr på markplan. Ett inbrott går
vanligtvis på 5–6 minuter.
Tjuvar letar efter saker som är lätta
att bära med sig som pass, kontanter,
guldsmycken och bärbara datorer.
Inbrott går inte att helt förhindra,
men däremot kan man med ett antal
åtgärder väsentligt minska inbrottsrisken genom att se över sitt hus och
hur ditt bostadsområde ser ut. Det är
också viktigt att ha ett bra inbrottsskydd för att undvika att drabbas
av stöld, förlust och det obehagliga
intrånget i privatlivet som ett inbrott
innebär.

Gör det svårt för tjuven att ta sig in:
• Installera ett ljudande larm, även
utomhus. Larmet skall vara certifierat och kopplat till en licensierad
larmcentral.
• Se till att ha bra dörrar och fönster
i väl förankrad ram samt bra lås på
både fönster och dörrar, särskilt
altandörrar.
• Använd heltäckande brytskydd på
dörrar, särskilt altandörrar.
• Lås ytterdörren när du är hemma.
Handväskor, plånböcker och nycklar
i hallen är ett lätt byte för tjuvar.
• Ha stegar inomhus eller fastlåsta så
att de inte kan användas för att nå
olåsta eller öppna fönster.
• Var försiktig med att släppa in
okända personer.
• Installera ett så kallat ”fisköga” i
ytterdörren. Då kan du kontrollera
vem som ringer på dörren.

Hur kan man skydda sig mot bostadsinbrott:
• Engagera dig i Grannsamverkan
i ditt område. Det är en effektiv
metod som gör ditt bostadsområde
mindre attraktivt för brottslig verk-

•

•

•
•

•

•

samhet genom ökad uppmärksamhet. Enligt en studie från Malmö
Högskola minskar Grannsamverkan
antalet inbrott med 36 procent.
För att öka säkerheten kan du också
anlita olika bevakningsföretag
som patrullerar din bostad på
oregelbundna tider.
Be någon granne tömma brevlådan
(helst låst brevlåda för att undvika
identitetsstöld vid kortbedrägerier
etc.).
Informera grannar vid kortare och
längre bortovaro.
Förvara värdepapper och värdehandlingar på ett betryggande sätt.
Investera i ett värdeskåp eller motsvarande.
Arrangera så att lampor inomhus
tänds och släcks, helst oregelbundet
och efter mörkrets inbrott.
Utomhusbelysning som tänds med
rörelsevakt och gärna belysta delar
av omgivande trädgård försvårar för
tjuven.

Lås och Larm (www.lidingolas.se)
erbjuder kostnadsfri säkerhetsbesiktning av din bostad.
Anders Wikman
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Bygget med Breviks
förskola i full gång

Foto: Bengt Jansson

Tallen till
sista vilan

Den berömda tallen utmed gångstigen mellan Breviks båthamn och Villa
Högudden gav till slut upp. Den överlevde fallet, Lidingö stad stadgade upp
den, men sedan tog förra sommarens
torka kål på den, trots att staden ordnade med vattning. Tallen, som nu är
”bärgad” och ligger utlagd i backen
ovanför, till gagn för fåglar och insekter
– och som sittplats för vandrare!

Foto: Bengt Jansson

Årsmöte med öl

Årsmötet hölls i år på Vattenverket vid
Kottlasjön. Vattenverket öppnade förra
sommaren och har blivit en liten succé.
Årsmötet började med de sedvanliga förhandlingarna. Andreas Lindberg
berättade kort om vattenverkets historia. Därefter bjöds deltagarna på en
rundvisning i lokalerna och i källaren
där ölet bryggs. När villaägareföreningen gjorde sitt besök bryggde man
flera olika ölsorter och alla fick provsmaka, samtidigt som vi fick en föreläsning om hur man brygger öl och hur
de olika sorterna framställs.
Ny i styrelsen är Anders Wikman,
som tidigare varit valberedningens
sammankallande. Jonas Ågrup, som
varit suppleant, avgick.
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I somras startade utbyggnaden av
Breviks förskola. Enligt uppgifter
från arbetsplatsen fortgår nu
arbetena som planerat. Ombyggnaden räknar man med ska vara
avslutad till höstterminsstarten
2020.
Ombyggnaden av Breviks förskola är
nu i full gång. Men det kommer att ta
ett år innan barnen kan flytta in I den
nya byggnaden. Bygget beräknas vara
klart till terminsstarten hösten 2020.
Totalt finns det nu 150 barn inskrivna på Breviks förskola, fördelade på
nio avdelningar. Förskolan har två hus,
dels det västra, där de yngre barnen
mellan 1 och 3 år finns och dels det
östra där de äldre barnen i åldrarna
3–5 år går.
Bygglovet för den västra, provisoriska byggnaden går ut den 30 september 2020 och kan inte förlängas.

Ett förslag till ny detaljplan för en
tillbyggnad har arbetats fram inom
staden och varit ute på remiss.
Kommunfullmäktige har beslutat att
anta den nya detaljplanen för området
och bygglov beviljades den 28 oktober
2018.
En del av paviljongförskolan har
tagits bort eftersom den ligger där tillbyggnaden ska placeras. Detta innebär att en minskning av antalet barn
behöver ske på förskolan under byggtiden. Det handlar dock inte om att ta
bort befintliga barn från förskolan utan
minskningen skedde genom att förskolan tog in färre barn efter sommaren
2019 än normalt. De barn som inte kan
placeras på Breviks förskola kan efter
sommaren beredas plats på Käppala
förskola som är den närmaste kommunala förskolan i området.
Johan Ahlbom
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Villa Breviks framtid

Villa Brevik byggdes som enfamiljsvilla 1920 och nu kommer den att gå in i en ny fas.
Rivning är det inte fråga om. Privatbostad eller mindre hotell? Vi får väl se...

Villa Brevik har nu stängt sin hotelloch konferensverksamhet för gott.
Verksamheten är nedlagd och före
sommaren hölls utförsäljning av
inventarierna.
Den av Lidingö stad upprättade detaljplanen antogs av kommunfullmäktige
under 2018, men överklagades av
några av grannarna. Den 8 augusti
2019 avslogs besvären och detaljplanen blev därmed fastställd och har
vunnit laga kraft.
Christopher Bailey, som ägt och
drivit anläggningen under en lång följd
av år berättar vad som händer nu:
– Hela fastigheten ligger nu ute till
försäljning. Jag har för avsikt att sälja
allt på ett bräde och inte behålla något.
Det finns presumtiva köpare med vilka
förhandlingar pågår, men inget är klart
förrän det är klart.
– Det troliga, fortsätter Christopher,
är att den gamla villan blir bostadsrätter med kanske fyra lägenheter. Det
går att jämföra med Abeniuska villan i
kvarteret intill. Källarvåningen behålls
troligen som den är för någon form av
gemensamhetsutrymmen. Resten av
fastighetens byggnader, det vill säga
de nyare hotell-längorna, kök, konferensutrymmen med mera kommer att
rivas. Där kommer de i detaljplanen
skissade huskropparna i ”äldre stil”
senare att uppföras. De kommer förhoppningsvis att smälta in ganska väl i

Breviks befintliga bebyggelse.
1920 byggdes den ursprungliga Villa
Brevik. Den första ägaren hette Stolt
och var häradshövding, men redan
efter tre år sålde han huset. På 1930talet bodde familjen Friberg i huset. Ulf
Sjöberg (från Trädgårdsvägen), Eugen
Semitjov (senare författare och rymdexpert) och andra grannpojkar fick
ofta vara på vinden, där de bland annat
byggde modellflygplan som de sedan
flög med i nuvarande pulkabackens
fina uppvindar.
I slutet av 50-talet köpte HSB huset
och byggde om det till en intern utbildningsanläggning, HSB-skolan. Då byggdes också två längor med hotellrum.
1985 utökades anläggningen med
fler hotellrum, en ny hörsal och stor
modern matsal. 1992 ändrades namnet
på skolan till Villa Brevik. Då inleddes
en stor förvandling från intern skola till
extern kursanläggning.
Christopher Bailey köpte anläggningen
1997 och man fortsatte anpassningen
efter kundernas önskemål och 2003
var en renovering och nybyggnation
klar med 21 nya hotellrum, inglasad
vinterträdgård, ny bastu- och relaxavdelning, utbyggd pub och vinkällare.
Nu försvinner således alla tillbyggnader och den gamla villan kommer att
återgå till sitt ursprung – troligtvis till
att vara bostad.
Text och foio: Johan Ahlbom

Hyr en
Lidingöguide
En välkommen och annorlunda födelsedagspresent, eller ett företagsarrangemang kan vara att hyra in en
Lidingöguide och göra en guidad
promenad eller varför inte en busstur
på ön.
Sedan 2013 finns ett tiotal Lidingöguider med kunnande om Lidingös
historia. Leif Aringer och Åsa Backlund
är två av dem och de bor i vårt
område.
Du kan läsa om en tur i Lidingö
Nyheter på lidingonyheter.se. Sök
”Okänd ö” så hittar du artikeln.
Läs mer på Lidingöguidernas hemsida, www.lidingoguiderna.se.
Lidingöguiderna erbjuder olika
typer av guidningar, både för företag
och privatpersoner, stora som små.
De kan skräddarsy en guidning för
just dig och utifrån dina önskemål. De
ger också förslag på lämpliga turer
beroende på hur många man är och
hur mycket tid man har.
De hjälper till att hitta öns
smultronställen och berättar om
vår rika historia bland runstenar,
gamla gårdar, vackra hus och
byggnadsminnen.
Här är några turer man kan välja:
• Stora eller lilla Lidingöturen
• Lidingö för nyinflyttade
• Naturvandringar och
kvarterspromenader
• Kondis och kondisturen
• Villastaden med dess arkitektur
• Cykelturer
• Öns gamla gårdar
• Lidingös nio byggnadsminnen

Boka lokal på
Föreningsgården
Som medlem i Högberga-Breviks villaägareförening har du rabatt på att
hyra lokal i Föreningsgården. Föreningsgården ligger i nyrenoverade lokaler i gamla ICA Larsberg.
Det finns ett antal olika rum att
hyra. Det finns möbelförråd med konferensstolar liksom bord och stolar
för fester. I stora salen finns piano och
flygel, bildprojektor, ljudanläggning
och hörslinga.
För information och bokning:
telefon 08-684 288 00, mejl:
lidingoforeningsgard@gmail.com.
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Krångligt bygge på Högberga

Villa Krångelberga
Som ett italienskt lustslott ligger Villa Krångelberga på Grindstigen mellan LM Ericson jr:s
Villa Roskull och Klas Fåhraeus Villa Högberga. Medan de två senare villorna är kända vida
omkring är Krångelberga mer okänt.
Villa Krångelberga fick sitt namn av att
den ligger i Högberga och var väldigt
krånglig att bygga. Villan byggdes och
ägdes av Per Gustaf Hörnell (1876–
1938), en verklig märkesman inom
svensk ingenjörskonst, som fortfarande
idag är känd och respekterad långt
utanför Sverige.

Krångelberga blir till
”Det fanns många trevliga Breviksbor,”
berättar Carl Lion i sin skrift Carl Lion
berättar, ”en av dem var professorn och
ingenjören PG Hörnell. Han hade flyttat
till Brevik och köpt en gammal stockvilla på Djurgården, som han flyttade
till Högberga och kallade för Krångelberga. Villan fick sitt namn, ty för att
lämna plats för den måste hela berget
runt omkring sprängas bort, gångar
och terrasser anläggas.”
Byggnaden var ursprungligen en
timrad herrgård från Bollnäs, varifrån
Hörnells maka härstammade. Efter
många om- och tillbyggnader i den
kuperade terrängen fick den namnet
Krångelberga.
Han höll under många år på att
bygga och inreda familjens hem här
i Högberga. Med god smak samlade
han vid sina många och långa resor
i främmande länder mängder av
värdefulla konstföremål.
I en nekrolog över PG Hörnell i
Teknisk Tidskrift 1938 står bland annat ”Familjehemmet Krångelberga på
Lidingö-Brevik har under ett par årtionden varit föremål för hans både
praktiska och konstnärliga omsorger
och där han med stor smak samlat betydande konstskatter från sina många
och långa resor i främmande länder.
Så blev PG Hörnell en märkesman för
svensk ingenjörskonst, respekterad
långt utanför landets gränser.”

Känd väg- och vattenbyggare
Hörnell var en skapande människa med
stort kunnande och stor förmåga till
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Villa Krångelberga, eller Grindstigen 2, rymmer idag ett antal bostadsrätter.
Bilderna kommer från olika mäklare.

konstruktivt nytänkande. Han arbetade
som konsulterande ingenjör och blev
en internationellt känd och uppskattad
väg- och vattenbyggare.
Med stor framgång kom Hörnell
att ägna sig åt problem med hamnar,
kajer, kanaler, slussar, lyftverk och
dammar. Det förde honom även in på
tekniska och ekonomiska frågor inom
övergripande kommunikations- och trafikfrågor. På hamnbyggnadsområdet
vann han 1904 första priset om utbyggnad av Göteborgs hamn. 1917 var han
den svenska statens sakkunnige för

hamnbyggnad vid Spetsbergens kolfält.
Han utredde även Kielkanalens inflytande på Sveriges handel och sjöfart.
Hörnell konstruerade också förslag
till vatten och avlopp för S:t Petersburg
och till vattenledningar för Vladivostok
och Rangoon.
På 1920-talet medverkade han vid
utredningar och konstruktioner om
kanal- och kraftverk i bland annat Ryssland vid städerna Volchov och Svir. Där
utvecklade han lyckade nykonstruktioner för komplicerade grundläggningsförhållanden.
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Även till det stora vattenkraftverket vid Kegums i Lettland
bidrog hans nytänkande. 1929
fick han i uppdrag av Nya Zeelands regering att undersöka
orsaken till en kraftig grundförskjutning i ett kraftverk vid Arapuni. De av Hörnell föreslagna
reparationsåtgärderna utfördes
och visade sig fungera. Sitt sista
arbets- och levnadsår ägnade
han åt räddandet av en 70 m
hög betongdamm vid Burrinjuck
i Australien, med samma intensitet som i allt han företog sig.
Han satte Lidingö på kartan
då han 1916 föreslår en flytt
av Stockholms hamn till södra
Lidingö, från Aga ända bort till
Mölna. Detta skedde samtidigt
som ett tidigare förslag från
1907 dammades av om en flytt
av Flottstationen från Skeppsholmen och Galärvarvet till
Elfvikslandet. Nu skulle även
Södergarnsviken tas i anspråk
och muddras upp så att de
största krigsfartygen kunde tas
emot.
Ett framsynt förslag lade han
fram 1925 till en broförbindelse
mellan Tegelbacken och Södermalm i form av ”den Hörnellska dubbelbron”, där biltrafiken
skulle gå på det övre planet och
järnvägstrafiken på det nedre.
Broförslaget blev dock aldrig
verklighet, utan Centralbron
byggdes i ett plan.

Koppling till Millesgården
Det finns en intressant koppling
mellan Krångelberga och Millesgården. PG Hörnells äldsta dotter, Ingeborg, gifte sig 1943 med
Carl-Henrik Petersén. De blev
föräldrar till Carl-Gustaf Petersén,
som blev chef för Millesgården.
Johan Ahlbom
Källor:
Lidingö stadsarkiv
Lidingö miljö- och stadsbyggnadskontor
Teknisk Tidskrift 1916, 1936 och
1938
Svenskt biografiskt lexikon
stockholmgamlastan.se

Villa Krångelberga vilar i den oländiga terrängen på imponerande terrasser och stödmurar.

De imponerande granitmurarna sägs vara murade av fångar från Långholmsfängelset.
Sant eller ej, de utgör något av ett mästerverk.

Villa Krångelberga har byggts till och om ett stort antal gånger.
Huset innehåller idag flera lägenheter.
Bygglovsritning Lidingö stad.
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Recept från Hemköp Brevik

Smördegsinbakad lax
med spenat
Ingredienser
4 portioner
30 min
Gör så här
1. Värm ugnen till 200°.
2. Rulla ut smördegen och bred ut färskosten på mitten av
smördegen. Lämna 2 cm från kanterna. Fördela den väl
avrunna spenaten och den skivade purjon ovanpå osten.
3. Lägg laxbiten på spenaten och krydda med salt och peppar, strö över limeskal och kryddgrönt.
4. Pensla kanterna av smördegen med uppvispat ägg. Vik
ihop till ett paket så att skarven hamnar på undersidan.
Lägg på en plåt med bakplåtspapper.
5. Skär små snitt med en kniv på ovansidan. Pensla med
uppvispat ägg och strö över sesamfrön.
Grädda cirka 25 minuter.
6. Blanda ihop alla ingredienser till såsen och servera
till laxen.

1 rulle smördeg, färdigkavlad
125 g färskost med vitlök
& örter
2 påsar bladspenat, blancherad och väl avrunnen
0.5 st purjolök, skivad
500 g laxfilé, utan skinn
1 st lime, rivet skal
1 dl persilja, gärna även
andra örter, t ex timjan, dill
eller basilika

PENSLING
1 st ägg, uppvispat
2 msk sesamfrö
SÅS
2 dl crème fraiche
3 msk pepparrot, riven
1 tsk honung
1 tsk salt
1 krm nymalen
svartpeppar

Din bank på södra ön.

Välkommen till bankkontoret i Larsberg.

handelsbanken.se/larsberg
08-666 43 80

!

!

Annons_175x62.indd 1

LIDINGÖ BREVIK

Öppet alla
dagar 8–22

Handla för minst 500 kronor och du
får 10% rabatt vid ett köptillfälle.
Gäller ej tobaks- och ombudsvaror.

Namnteckning _______________________________
31 dec 2015
Kassörens sign. _____________ Gäller
Gäller
om
t ot m
31 31
decmaj
2019.
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2017-03-07 16:47:02

ICA Käppala Presentkort
Mot denna kupong erhåller du 10% rabatt
om du handlar för minst 500 kr vid ett tillfälle.
Gäller ej tobaks- och ombudsvaror.
Namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gäller t o m 31 dec 2019.
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Två nya pendelbåtslinjer
Två nya pendelbåtslinjer öppnar, varav
den ena trafikerar Lidingö med start
redan nästa år. Den kommer att gå från
Rindö i Vaxholm via Gåshaga till Stockholm. Den andra linjen kommer sträcka
sig från Ålstäket i Värmdö via Nacka till
Stockholm och beräknas starta våren
2022.
– Pendelbåtar är perfekta för att
knyta ihop regionen och minska restiderna, inte minst när människor inte
behöver åka genom Stockholm city för
att ta sig mellan Nacka och Vaxholm
exempelvis. Samtidigt vet vi att pendelbåtar lockar resenärer att ställa bilen
hemma vilket innebär mindre klimatpåverkan, mindre trängsel på bussar och
vägar samtidigt som man får en trevlig
start på dagen säger Gustav Hemming
(C), skärgårdsregionråd och ansvarig
för sjötrafiken i Region Stockholm, i ett
pressmeddelande.
Trafik på de nya pendelbåtslinjerna
kommer pågå på försök under två års
tid med möjlighet till förlängning på ett
år till att börja med.
Den första linjen beräknas kosta 30
miljoner kronor per år och den andra
40 miljoner per år.
Resenärsnöjdheten på de befintliga
pendelbåtslinjerna är konstant hög

– under augusti 2019 låg den på
96 procent, uppger Centerpartiet i
Stockholm.
Värmdölinjen
Ålstäket
Värmdö
Norra Lagnö
Koviksudde
Riset
Slussen och Strömkajen
Vaxholmslinjen

Grenadjärsbryggan, Rindö
Ramsö
Norra Tynningö
Rindö Västra
Vaxön
Gåshaga
Hasseludden
Nacka Strand
Slussen
Strömkajen

Två nya vagnar till Lidingöbanan
SL har beställt två nya vagnar till
Lidingöbanan, kan vi läsa i Lidingö
Nyheter. De två nya vagnarna ska levereras sommaren 2020 och sättas i trafik till hösttidtabellen 2020.
De tillverkas av det spanska företaget CAF och är av typen A36, det vill
säga samma som de befintliga vagnarna.
Det finns ett behov av förstärkning
av trafiken framför allt under
morgonrusningen. Med de nya
vagnarna möjliggörs femminuterstrafik
mellan AGA och Ropsten, men det finns
inga beslut idag om tidtabellen hösten
2020, så än så länge vet vi inte om
förstärkt trafik kommer att införas.
Drygt 3 miljoner resenärer reser
med Lidingöbanan årligen. Under en
vanlig arbetsdag är det cirka 14 500
resenärer.
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En kran tar ner en kran

Foto: Lidingösidan

Kommer Busslinje
201 att förlängas?

För några år sedan drev Högberga-Breviks
villaägareförening frågan om busslinje
201:s förlängning från Kottla till Högberga,
Brevik, Käppala och Gåshaga.
Anledningen var att Lidingö stad i en
skrivelse menade att ingen ska ha längre
än 800 meter till närmaste hållplats för
kollektivtrafik. I vårt östra område, runt
Klippudden, finns det flera fastigheter som
har mer än 800 meter till Breviks station,
likaså för de boende runt Käppalahamnen
till Gåshaga eller Käppala station. En förlängning av buss 201 skulle kunna lösa det
problemet.
Idag ansluter buss 201 i Kottla station,
vilket är tacksamt för elever från södra
ön som behöver komma till Hersby
gymnasium. Om busslinjen förlängdes
till Gåshaga skulle ett flertal ungdomar
kunna dra nytta av linjen och slippa byta
i Kottla. Detta skulle i sin tur innebära
att belastningen på Lidingöbanan
mellan Käppala och Kottla, särskilt i
morgontrafiken avlastades. De som kliver
på i Högberga idag har inte lätt att hitta en
sittplats.
Trafik- och fastighetsnämnden lämnade
i våras en skrivelse till SL med begäran
om att en förlängning av busslinje 201
ska ske, tillsammans med att antal andra
förbättringsförslag för kollektivtrafiken på
Lidingö och för tunnelbanelinje 13.

Rostangrepp gjorde att alternativen
stod mellan att slipa och måla den på
nytt, eller byta ut den. Kranen kom
till klubben på 1940/50-talet (man
vet inte säkert) och styrelsens beslut
blev att byta ut den mot en ny kran.
Så inför torrsättningen av båtarna
i oktober passade man på att
utnyttja mobilkranen som ska lyfta
båtarna, genom att mastkranen
monterades ner och mobilkranen

Våra historiska skrifter
om Högberga & Brevik
Finns i lager: Nya gamla
Historier Del 2 om Breviks och
Högbergas historia utkom 2015.
164 sidor i färg, 200 kr för medlemmar.
Affischkompendiet från Lidingö museums utställning från
2016. 180 kr. Skicka ett mejl till:
andreas@ifkmedia.se
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fick lyfta bort den.
I vår kommer en ny kran i galvaniserat stål att ersätta den gamla.
Den nya kranen mäter 15 meter och
kostar 250 000 kr + arbete (fundament etc).
Man passar samtidigt på att
muddra vid kranen så att alla båtar
som finns i hamnen kan komma in.
Foton: Torgny Wingbro
och Ulf Norhammar.

Hjälp till med ny historisk bok
Högberga-Breviks villaägareförening har gett ut två böcker
om vårt områdes historia. Den senaste kom 2015. Nu tycker
vi att det är dags igen. Ett femtontal kapitel är klara, men det
behövs fler. Kanske sitter du inne med en historia som inte
publicerats? Ett minne, hus eller människor från vårt område?
Kanske har du bilder tagna i Högberga eller Brevik? De vill vi
gärna låna och scanna av. Så bidrar du till del 3 av boken om
historier från Högberga och Brevik. Mejla till Andreas Lindberg andreas@ifkmedia.se, eller ring 0708-65 85 84.
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Breviks kyrka
Öppen förskola (ingen föranmälan) mån, tisd, tors
kl 09.30–15.00
ons kl 12.00–15.00.
Soppa med Gemenskap
varje onsdag 13.00–15.00.

Sålda fastigheter

i Högberga och Brevik de senaste månaderna

Söndag 24 november

11.00 Gudstjänst,
Fanny Linder.
Musiker Anna Birgersson.

Söndag 1 december
1:a advent

11.00 Gudstjänst,
Kyrkoherde Magnus
Östling. Kyrkokören,
dirigent Stefan Sjölander.
Kören Lidingö Capella.
Musiker Li Ringquist
Östman.
Adventskaffe.

Söndag 8 december
11.00 Gudstjänst
Fanny Linder.
Kören Våghalsarna.
Julmarknad.

Fredag 13 december
Luciadagen

18.30 Luciakonsert
Körerna Lidingö Kids
och Lidingö Youth
Choir under ledning av
Anna Birgersson. Erika
Hammarberg, piano, och
Lina Lövstrand, flöjt.
Luciakaffe.

Lördag 14 december

13.00 Luciatåg – Sluta
Stirra
Luciatåg & Luciakonsert
framförs av barn &
ungdomar med funktionsnedsättningar.
Gospelkören Cloud Nine
Crew. Kaffeservering

Söndag 15 december

11.00 Gudstjänst
Elisabeth Sjölander.
16.00 och 18.00
Julkonsert.
Körerna Lidingö Capella,
Lidingö Gospel, Lidingö
Kids, Breviks Minikör och
Lidingö Youth Choir.
Instrumentalister.
Dirigenter Li Ringquist
Östman & Anna
Birgersson.

Söndag 22 december
11.00 Gudstjänst
Fanny Linder.
Sångsolist Anders
Bergstedt.

Julafton tisdag 24
december

11.00 Barnens julbön,
Emmeli Karlsson
Lundmark.
17.00 Julbön, Lars Collmar.
Sångsolist Beatrice Orler.
23.30 Midnattsmässa
Tuija Hammare.
Lidingö Gospel.
Musiker Anna Birgersson.

Juldagen onsdag 25
december

7.00 Julotta
Emmeli Karlsson
Lundmark. Kyrkokören,
dirigent Stefan
Sjölander. Kören Lidingö
Capella. Musiker Li
Ringquist Östman.
Kyrkkaffe.

Nyårsafton tisdag 31
december

Datum

Adress

1 april
28 april
1 april
2 april
7 maj
9 maj
12 maj
21 maj
29 maj
29 maj
11 juni
3 juli
1 aug
19 sep
23 sep
23 sep
25 sep
27 sep
30 sep
1 okt
8 okt
17 okt
19 okt
7 nov

Södra Kungsvägen 216D 79
Kragenäsvägen 6B
283
Tallstigen 3
167
Trädgårdsvägen 31B
164
Tallrisstigen 33
87
Höguddsvägen 57
158
Seglarvägen 13A
119
Sälgstigen 16
163
Höguddsvägen 77
175
Sälgstigen 17
82
Söderliden 21
155
Kragenäsvägen 4B
471
Trädgårdsvägen 36
316
Södra Kungsvägen 233 231
Tallrisstigen 49
107
Tallrisstigen 39
118
Trädgårdsvägen 11B
201
Seglarvägen 38A
165
Saltsjövägen 11	 226
Barrstigen 15
153
Söderliden 21
155
Östervägen 11
196
Söderkroken 20 	
182
Tallrisstigen 19
114

17.00 Nyårsbön
Fanny Linder.
Maria Hulthén Birkeland,
sång och fiol.

Söndag 12 januari
11.00 Gudstjänst
som följs av kyrkkaffe och
julgransplundring i
församlingssalen.

Tomt Pris milj kr
189
1 385
485
1 071
169
244
824
256
516
185
897
1 845
1 488
1255
534
365
794
814
925
1 316
897
793
920
227		

6,00
27,00
9,50
12,50
6,20
8,00
8,42
8,75
13,20
6,80
9,43
18,75
26,50
12,60
8,60
8,92
11,80
10,50
15,75
8,10
9,32
16,01
11,70
7,20

Medelvärde		
10,55
förra perioden		
10,75
Medianvärde		
11,10
förra perioden		
10,00
Pris kr/kvm 61 698
förra perioden		 66 773

Söndag 5 januari trettondagsafton

16.00 Bach’s Juloratorium
del IV – VI.
Lidingö Kyrkokör,
Saltsjöbadens
Kyrkokör, Stockholms
Bachsällskap.
Elin Skorup, sopran,
Annika Hudak, alt, Olof
Lilja, tenor, Lars Johansson
Brissman, bas. Dirigent
Katja Själander.
Entré 120 kronor.

Boyta

Uppgifterna är hämtade från booli.se i slutet av oktober
2019. I de flesta fall är priserna baserade på lagfartsinformation från Lantmäteriet. I vissa fall är det det sista bud
som Booli registrerade innan mäklaren tog bort annonsen.
Därför kan det finnas någon eller några försäljningar ovan
som inte blivit av.

Du har väl sett...?
Att Hemköp nu har öppet till kl 22.00 på kvällarna. Gynna
vår lokala butik och handla där, när det passar. Och jämför priserna. Ofta har Hemköp väldigt bra priser på utvalda
varor, samt ett grundsortiment av vissa varor (ofta av märket
Garant) som alltid säljs till lågpris.
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Service & öppettider
BREVIKS CENTRUM
Hemköp Lidingö Brevik

Tel 08-766 00 30
www.hemkop.se
Alla dagar 08.00–22.00
Frisören Rami

Tel 08-766 39 26
tis–fre 10.00–18.00
lör 10.00–14.00
Breviks Salong

Tel 08-766 44 79
mån–fre 09.00–18.00
lör 09.00–13.00
Breviks kem-, skrädderi-,
sko- och nyckelservice

Tel 08-766 16 85
mån–fre 09.30–18.00
lör 10.00–14.00

FÖRETAG
Alinea Förlag

Böcker och kundtidningar
Tel 0708-65 85 84
info@alinea.nu
Fix&Färdig

Tapetserarverkstad
Johanna von Schoultz
Tel 073-677 97 00
Nordstrands mäkleri

www.nordstrandsmakleri.se
Tel 08-731 51 00
Art for children

RESTAURANG, CAFÉ
Quarti

Tel 08-766 59 10
www.quarti.se
tis-tors: 16.45–21.45
sön: 16.45–20.45.
fre–lör: 16.45–23.45
Lidingö SuperWok

KONFERENS, HOTELL
Högberga Gård

Tel 08-546 46 100
info@hogberga.se

Kapellbacken 1.
Tel 08-410 847 49
Breviks förskola

Gatubelysning

ÖVRIGA
Breviks Båtsällskap

Seglarvägen 48–50.
info@bbslidingo.se

Ristorante Granduca

Saltsjövägen 50.
info@lbr.nu

Högberga Bageri & Café

Tel 08-766 05 00
mån–fre 07.30–18.00 lör
07.30-17.00 sön 09.00–16.00
Pier 16 (Gåshaga brygga)

Tel 08-52 52 16 16
www.pier16.se
mån-tors 16.00–23.00
fre 15.00–24.00, lör 12.00–
24.00 sön 12.00–22.00
Restaurang Bryggan

Gåshagaleden 12
www.restaurangbryggan.se
För tillfället stängt för
ombyggnad. Se hemsida för
mer information.

Konsttryck, konst på brickor
Ann-Charlotte Svensdotter
www.artforchildren.se

Felanmälan

Avfall, idrottsanläggningar,
klotter, vägskador, parker,
vatten och avlopp, vinterväghållning och städning av
gator:
Formulär finns på
www.lidingo.se
Hanteras 08.30–16.00.
Akuta ärenden på kvällar,
helger och nätter:
Tel: 010-470 56 57.
Tekniska förvaltningens
kundtjänst: vardagar kl.
08.30–16.00. Tel 08-731 33 03.
Vatten och avlopp:
Tel 08-731 46 69.

Tel 08-766 38 38
vardagar 11.00–21.00
lör–sön 13.00–21.00
Tel 073-915 54 00
finns på facebook.
mån–fre 09.00–15.00, 17.00–
21.00 (fre –22.00). Lör 13.00–
23.00, sön 13.00–21.00

LIDINGÖ STAD

Lidingö Breviks Sjöscouter

Breviks kyrka

Tel 08-731 47 40

Breviks tennisklubbar

Östra: Karoline Lind Ögren,
tel 076-219 71 71
Västra:
brevikengarnas@hotmail.se
ICA Supermarket Käppala

Holavedsvägen 1.
Tel 08-544 809 10
Alla dagar 08.00–21.00
Handelsbanken

Larsberg Tel 08-666 43 80
larsberg@handelsbanken.se

Bogfelts installation och
entreprenad mån-tors
07.30–15.30 fre 07.30–13.00
Tel 08-731 46 71.
Återvinningsstationer

Förpackningsinsamlingen.
Tel 0200-88 03 11.
www.ftiab.se
Tidningsinsamlingen

TÅV AB. www.tavab.se
Tel 08-599 221 10
Stockby Returpark

Mån–tors kl 12.00–20.00,
fre–sön kl 09.00–16.00
Södergarn trädgårdsavfall

mån, ons kl 14.00–20.00
tis, tor, fre kl 12.00–16.00
lörd 11.00–15.00
Sten och jordtipp
i Trolldalen

Mån–fre 07.00–15.30.

Nya Meddelanden
är Högberga-Breviks villaägareförenings medlemstidning. Den trycks i
700–900 ex, två gånger om året.
Ansvarig utgivare: Christer Åkerhielm
(ordförande). Redaktör: Andreas Lindberg: andreas@ifkmedia.se
Kom gärna med förslag på artiklar eller
idéer på innehåll! Vill du skriva en artikel hör av dig till redaktören.
Högberga-Breviks villaägareförening
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Högberga-Breviks villaägareförening
Högberga-Breviks villaägareförenings uppgift är att tillvarata Högbergas och
Breviks villaägares intressen i kommunala och allmänna frågor. Föreningen
arbetar aktivt med att påverka politiker och myndigheter i frågor som gäller
området. Antalet medlemmar uppgick till 430 st i slutet av 2019. Varje
anslutet hushåll räknas som en medlem, därför representerar vi 3–4
gånger fler invånare.
Medlemmarna är ägare till villor, radhus eller liknande i Högberga-Breviksområdet. Föreningens område gränsar i väster till Östra Mölna byalag, i öster
till Käppala villaägareförening och i norr till Killinge Gåshaga villaförening.

